B
* baad -> bidden
baai, baaien
(tw)
[baai] [baːj], [baaie] [baːjə]
= beide, alle twee
Bring ze baai mèr mee. = Breng ze alle twee
maar mee.
Baai m’n óògen. = Mijn beide ogen.
Gin van baaien. (241) = Geen van beiden.
syn: allebaai
baaieren
(ww)
[baaiere - baaierde - gebaaierd]
[baːjərə - baːjərdə - ɣəbaːjərt]
1. beieren
De klokken baaieren. (62) = De klokken luiden.
syn: kleppen
2. bungelen
Gàò nie mi-j-oew béèn zitten baaieren. (62) =
Ga niet met je benen zitten bungelen.
3. waggelend lopen
Daor lopt ie wir hénen te baaieren. (62) = Daar
loopt hij weer heen te waggelen.
baaikes
(tw)
[baaikes] [baːjkəs]
= beidjes
Mee óóns baaikes. = Met ons beidjes/tweetjes.
baand
(zn) m. (d’n, 'nen)
[baand - baand/*baande - bèèndje/*baandje]
[baːnt - baːnt /*baːndə - bɛːntjə/*baːntjə]
= band
1. band van een wiel
M’nen baand is léég. = Mijn band is leeg.
2. ijzeren band voor om een gescheurde
klomp
Véúl han mooi witte klumpkes aon, de jonges
mest hóge en de meskes platte mee lèrkes.
Daor is ménig robbertje ùìtgevochten, en zèn
er héèl wè klompen gesnéúveld. Ès ik zelf wir

‘es ’n pàòr klompen móóg gàòn kopen bij Lin
de Komman, zee die aaltij: ‘Zal ik er nou mèr
vaast 'n baandje omleggen, Jaantje?’ (N’89) =
Velen hadden mooie witte klompjes aan, de
jongens meestal hoge en de meisjes platte met
leertjes. Daar is menig robbertje uitgevochten
en zijn er heel wat klompen gesneuveld. Als ik
zelf weer eens klompen mocht gaan kopen bij
Leen de Koopman zei die altijd: ‘Zal ik er nu
maar alvast een ijzeren bandje omleggen, Jantje?’
3. wilgeteen
’nen Baand en 'ne wis méúde vatte waor-t-ie
is. = ‘n Wilgenteen en een bosje gras, stro of
biezen (om iets mee te binden) mag je pakken
waar het groeit. Dit groeide namelijk overal.
zie ook: baandehout
baandehout, baandhout, * bandehout
(zn) onz. ('t)
[baandehout] (B14) [ba:ndəɦɑwt]
[baandhout] [ba:ntɦɑwt]
*[bandehout] (m) [bandəɦɑwt]
= lett: bandhout = wilgentenenhout, takken
van wilgestruiken, o.m. gebruikt om manden
van te maken, maar ook om korenschoven
vast te binden, bij het vastbinden van het riet
aan het dak bij het dakdekken
syn: teenhout, wèèrdehout
Ge had gewóón baandhout dè ge zette, dè
wieren strúíken! Dè waren gen bóòm, gen
knotwilgen, dè is wel wilgenhout, mer dè’s
èèngelek nie dè mooi baandhout! (18) = Je had
gewoon wilgentenenhout, dat je zette, dat
werden struiken. Dat waren geen bomen, geen
knotwilgen, dat is wel wilgenhout, maar niet
dat mooie wilgetenenhout!
Ja, ge moest aalt baandhout hebben vèùr
vaastmèèndjes vèùr peeën snijen vèùr de koei
en vèùr èèrpel. Dan hadde zelf oew baandhout, dè déénde snijen, war en dan líéte ‘ne
mandemaoker kómen en die kwaam dan daor
’n stuk of tíén of veftien mèèndjes maoken, bij
óóns thúís (18) = Ja, je moest altijd bandhout/
wilgentenen hebben voor de manden voor

